
 
 
 

Mødeindkaldelsen 

 Mandag den 16. september 
2015 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 
Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Bodil Wilhelmsen 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 
Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Chresten Krogh, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Dorte Aarøe, 
Klavs Albertsen, Elin Moldt, Bente Dall, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie/computer 
 

 

Afbud:  Dorte, Carsten 
 
Dagsorden: 
Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

19.10 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

19.15 3) Gennemgang af referatet Henriette arbejder med at få adgang til one.com.  
Der skal sendes input til ”Bladet” d. 17.09.16. 
 

Henriette 

19.20 4) Aktivigdagen På grund af vejret var der ikke så meget gang i kajak og 
volley. Men ellers en rigtig god dag, med god tilslutning og  
stemning. Det ville være dejligt hvis der var lidt mere 
struktur over hvilke aktiviteter der skal placeres hvor. 
Fremover skal bestyrelsen orienteres, såfremt festudvalget 
ændrer planer om at være repræsenteret. 

 

19.40 5) Økonomi Badminton og volley godkendt. Gymnastik godkendt. 
Fodbold godkendt. Løbeafdelingen godkendt. Havkajak 
godkendt. Kontingentsatser er tilpasset 
omkostningsniveaet. 

Kirsten  

20.00 6) Klubhuset 
 

Intet nyt. Anders & 
Vagn 

20.10 7) Festudvalget Henriette og Bente har arbejdet lidt med at prikke for at 
finde nye medlemmer til festudvalget.  

Carsten 

20.20 8) Nyt fra udvalgene Fodbold: Lysanlæg i høring frem til 18. september. 
Udendørshold snart færdige. U13 skal ”prøvetræne” med 
Ensted, for evt. samarbejde fra foråret.  
Løb: gå-hold godt i gang. Klubtur med 10 deltagere 
planlagt.  
Kajak: planlægger at udvide ture med start fra Åbenrå fra 
næste år – formål, at få flere medlemmer derude. Evt. som 
en satelit-afdeling.  
Gymnastik: alle hold starter i denne uge. Forældre på 
powertumbling arbejder med at samle sponsorpenge til 
indkøb af større redskaber.  
Badminton: starter indeværende uge. 6 voksne første 
gang. Henriette tager imod børneholdene.  
Volley: ungdomshold i gang. Medlemmer fra både Åbenrå 
og Sønderborg – omkring 20 i alt. Voksenholdet starter 4. 
oktober.  

 

20.40 9) Nyt fra bestyrelsen 
 

Kirsten forsøger sammen med Else Marie at få rettet 
oplysninger i CVR-registeret.  

 

20.45 10) kaffepause   

21.35 11) Hjemmesiden Kristian er lidt presset. Bente snakker med Niels Chr. om 
han evt. vil hjælpe eller kender nogen.  

Bente 

21.40 12) Bladet Annette har skrevet til Viga om løbeafdelingen. Henriette 
skriver i morgen. 

Henriette 



21.45 13) Evt. Åben hal sidste fredag en succes, Asbjørn trækker sig fra 
opgaven. Henriette undersøger om Frederik og Dorthe 
stadig er med. Bodil prøver at finde afløsere til de 3 aftener 
om året.  

 

    

    

    

    

 
 
Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Onsdag den 7. oktober kl.19.00. 

 
 
 
 
 

HUSK at tilføje navne til underskrift 


